De Verkenners /
Gidsen

14 – 15 jaar
Takleider
Josse Tetaert - Steenarend
0474/76.72.38
verkenners@vrijbuiters.be

Programma’s september - november
31/08 –
01/09

Het is tijd om van enkele Verkenners afscheid te nemen en Jongverkenners te
verwelkomen. De nieuwelingen zullen we dopen tot Verkenners.
Doopweekend om het jaar goed te starten!
Infomoment voor midweek om 18u voor alle ouders in Verkennerlokaal.

14u – …
… - 12u

07/09

Het is vandaag Startdag, hoera joepie joepie joepie, leuk!

14/09

Teambuilding games, ice tea ice tea!

14u – 17u

21/09

We gaan naar het verre Las Vegas voor het Blackjack-spel, hit or quit!
Ten laatste ingeschreven zijn voor midweek

14u – 17u

28/09

Geen activiteit want jullie leiding is op Saamdagen! Zelf nog eens spelletjes
gaan spelen.

05/10

We zullen weer ons goed hart laten zien en voor steun zorgen op Levensloop,
afspraak aan Bloso Centrum te Assebroek.

06/10 –
13/10

Midweek Verkenners gaat van start, woop woop!

13u30 – 16u30

/
20u30 – 23u
18u - …
… - 12u

19/10

Death Reeeeiiiissss 3.0. Tot de dooooooowwwddddddd!

10u – 17u

26/10

We krijgen de kans om talloze kinderen en volwassenen te laten wenen, zorg
voor verkleedkledij want het is Halloween!

10u – 24u

02/11

Het-Grote-Timon-is-al-een-week-jarig-spel!

14u – 17u

09/11

We zorgen voor de inkleding van Ouderfeest, prepare yourself for some
hardcore knutselen en act voorbereiden!

16/11

Tot the cityyyyyyyyyyyyyyy! Stadsspel in eigen stad. Afspraak aan de Markt!

14u – 17u

23/11

We’ll be playing the naming game!
Ten laatste ingeschreven zijn voor kerstkamp!

14u – 17u

30/11

Sinterklaas kapoentje! De Sint komt op bezoek dus zullen we hem mooi
verwelkomen. Wie was er flink en stout dit jaar?

14u – 17u

10u – 16u30

Doopweekend (31/08 – 01/09)
Gedurende het weekend van zaterdag (14u) houden we een weekend om de nieuwelingen te kunnen
dopen maar ook om elkaar wat beter te leren kennen. Gedurende dit weekend zullen we heel wat
activiteiten doen en vragen we om een klein bedrag van 10 euro om het materiaal, eten en drank te
bekostigen. Op 31 augustus om 18u zijn alle ouders welkom voor een infomoment omtrent midweek,
kerstkamp en deels paaskamp. We zullen alle info dan meedelen in een lokaal zodat jullie goed op de
hoogte zijn van alles. Ons weekend is gedaan op 1 september om 12u zodat de verkenners/gidsen zich
nog voldoende kunnen voorbereiden voor de dag erop, de eerste schooldag.

Midweek (06/10 – 13/10)
De midweek is een week waarin uw verkenner/gids zoals altijd naar school gaat, maar in de plaats van
terug naar huis te gaan na school komt hij/zij nu thuis in de scouts, in de groep. Zo verlichten we wat de
zwarte dagen van het schoolgaan, maar veel belangrijker: proberen we reeds een hechte groep te
vormen van in het begin van het scoutsjaar. Daarom hechten wij er ook redelijk veel belang aan dat elke
verkenner/gids probeert deel te nemen aan deze week. Verdere info omtrent deze week krijgt u te
horen op zaterdag 31 augustus om 18u in het verkennerlokaal. Kan u er helaas niet bij zijn, dan zorgen
wij nog voor een brief + PowerPoint met verdere uitleg. Ten laatste moet je ingeschreven zijn op 21
september!

Ouderfeest (09/11)
Op 9 november gaat ons Ouderfeest door en dit zal vlakbij de scouts doorgaan, namelijk in Atheneum
Jan Fevijn in Assebroek. Voor verdere info kan u gerust de nieuwsbrief in de gaten houden alsook de
website van de Vrijbuiters. http://vrijbuiters.fossite.be/

Kerstkamp (27/12 – 30/12)
Bij de verkenners/gidsen houden we ook een spetterend kerstkamp om met de verkenners/gidsen een
nog betere sfeer te krijgen in de groep en deze gaat door van 27 december t.e.m. 30 december. Ons
kerstkamp gaat door in ‘t Wikhof te Ieper (Poperingseweg 34, 8900 Ieper).Een gezellig heem en fijne
omgeving waar we gedurende ons koude kerstkamp zullen verblijven. We zullen daar vertoeven in de
tijd van de hippies dus je kan al reeds op zoek gaan naar themakledij. Kostprijs voor ons kerstkamp is 50
euro om het heem, eten en activiteiten te bekostigen. Als we meer info hebben hierover zullen jullie
zeker een brief of mail van ons ontvangen. Ten laatste moet je ingeschreven zijn op 24 november!
Peace and love!

Verkenner-pagina!
Je kan al onze avonturen, spelletjes en activiteiten volgen via onze facebook pagina van de
verkenners/gidsen. Er zullen vele activiteiten volgen waarbij je wat foto’s en video’s van de
verkenners/gidsen kunt terugvinden. Link: https://www.facebook.com/fos209verkenners/

